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Ændringsforslag 1
Theodoros Skylakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at kampen mod 
klimaændringer og en effektiv anvendelse 
af naturressourcer er to af de prioriteringer, 
der fremgår af 2020-strategien, og 
bemærker, at prioriteringen af 
klimaindsatsen også førte til dannelsen af 
et særligt generaldirektorat for 
klimapolitik, begrænsning af og tilpasning 
til klimaændringer; mener ikke desto 
mindre, at kampen mod klimaændringer er 
en prioritering, der går på tværs af EU's 
politikområder;

1. bemærker, at kampen mod 
klimaændringer og en effektiv anvendelse 
af naturressourcer er to af de prioriteringer, 
der fremgår af 2020-strategien, og 
bemærker, at prioriteringen af 
klimaindsatsen også førte til dannelsen af 
et særligt generaldirektorat for 
klimapolitik, begrænsning af og tilpasning 
til klimaændringer; mener ikke desto 
mindre, at kampen mod klimaændringer er 
en prioritering, der går på tværs af EU's 
politikområder; bemærker, at 
integrationen af tilpasningen til 
klimaændringer i EU-budgettet nu er en 
prioritet, som endnu ikke er gennemført, 
og henstiller til, at de relevante 
pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger også bør prioriteres;

Or.en

Begrundelse

Den Europæiske Union er for øjeblikket ved at udforme sin langsigtede politik om tilpasning 
til klimaændringer. Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er relevante instrumenter 
der bidrager til og fremmer udformningen af denne politik.

Ændringsforslag 2
Oreste Rossi

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over den generelle forhøjelse 
af bevillingerne til LIFE+ til 333,5 mio. 
EUR, hvilket udgør en forhøjelse på 8,68 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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% i forhold til budgetniveauet for 2010, og 
bemærker, at denne forhøjelse vil kunne 
finansiere en forøgelse af de ressourcer, der 
er til rådighed for projekter inden for alle 
politikområder, herunder klima, en 
forøgelse på 60 % af de af ressourcer, der 
er til rådighed for støtteforanstaltninger 
iværksat af Kommissionen til støtte for 
klimapolitikken og -lovgivningen samt en 
opretholdelse af støtteniveauet til Ngo’er 
og politiske støtteforanstaltninger for 
miljøet;

(Sproglig ændring i den italienske udgave, 
som er blevet omformuleret for at undgå 
gentagelser.)

Or.it

Ændringsforslag 3
Oreste Rossi

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over den generelle forhøjelse 
af bevillingerne til LIFE+ til 333,5 mio. 
EUR, hvilket udgør en forhøjelse på 8,68 
% i forhold til budgetniveauet for 2010, og 
bemærker, at denne forhøjelse vil kunne 
finansiere en forøgelse af de ressourcer, der 
er til rådighed for projekter inden for alle 
politikområder, herunder klima, en 
forøgelse på 60 % af de af ressourcer, der 
er til rådighed for støtteforanstaltninger
iværksat af Kommissionen til støtte for 
klimapolitikken og -lovgivningen samt en 
opretholdelse af støtteniveauet til Ngo’er 
og politiske støtteforanstaltninger for 
miljøet;

3. glæder sig over den generelle forhøjelse 
af bevillingerne til LIFE+ til 333,5 mio. 
EUR, hvilket udgør en forhøjelse på 8,68 
% i forhold til budgetniveauet for 2010, og 
bemærker, at denne forhøjelse vil kunne 
finansiere en forøgelse af de ressourcer, der 
er til rådighed for projekter inden for alle 
politikområder, herunder klima, en 
forøgelse på 60 % af de af ressourcer, der 
er til rådighed for foranstaltninger
iværksat af Kommissionen til støtte for 
klimapolitikken og -lovgivningen samt en 
opretholdelse af støtteniveauet til politiske 
foranstaltninger for miljøet;

Or.it
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Ændringsforslag 4
Theodoros Skylakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger igen behovet for at øge 
offentlighedens kendskab til de skadelige 
virkninger af rygning, herunder passiv 
rygning, og er bekymret over, at 
Fællesskabets tobaksfond, der yder 
økonomisk støtte til informations- og 
undervisningsprojekter, ophører i 2010; 
anmoder om et nyt juridisk grundlag for at 
kunne opretholde dette succesrige 
oplysningsinstrument og opfordrer 
Kommissionen, dvs. GD AGRI og GD 
SANCO, til at finde en tilfredsstillende 
løsning, så kampagnen kan fortsætte i 
overgangsperioden;

5. understreger igen behovet for at øge 
offentlighedens kendskab til de skadelige 
virkninger af rygning, herunder passiv 
rygning, navnlig børns eksponering ikke 
kun på offentlige steder, men også i 
hjemmet og private biler, og er bekymret 
over, at Fællesskabets tobaksfond, der yder 
økonomisk støtte til informations- og 
undervisningsprojekter, ophører i 2010; 
anmoder om et nyt juridisk grundlag for at 
kunne opretholde dette succesrige 
oplysningsinstrument og opfordrer 
Kommissionen, dvs. GD AGRI og GD 
SANCO, til at finde en tilfredsstillende 
løsning, så kampagnen kan fortsætte i 
overgangsperioden;

Or. en

Begrundelse

Som Kommissionen for nylig erklærede (E-3666/10) er problemet med børns eksponering 
over for passiv rygning akut ifølge oplysninger fra en opinionsundersøgelse (Eurobarometer 
2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf).

Ændringsforslag 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 10 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. udtrykker bekymring over den 
planlagte nedskæring i 
forpligtelsesbevillingerne til offentlig 
sundhed, veterinær- og 
plantesundhedsforanstaltninger på 340 

10. udtrykker bekymring over den 
planlagte nedskæring i 
forpligtelsesbevillingerne til offentlig 
sundhed, veterinær- og 
plantesundhedsforanstaltninger på 340 
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mio. EUR, og understreger 
nødvendigheden af at udvise forsigtighed 
med hensyn til udryddelse af sygdom 
blandt dyr;

mio. EUR, og understreger 
nødvendigheden af at udvise forsigtighed 
med hensyn til udryddelse af sygdom 
blandt dyr; fremhæver betydningen af 
foranstaltninger til at bekæmpe hyppigere 
angreb af planteædende insekter (som 
f.eks. røde palmesnudebiller, 
fyrretræsnematoder, asiatiske 
citrustræbukke og Diabrotica) som af 
problemets omfang, og opfordrer til, at 
bevillingerne i konto 17 04 04 01 og 
17 01 04 01 opretholdes på samme 
niveau;

Or.fr

Begrundelse

Bevillingerne, der er opført i konto 17 04 04 01, bør stadig være på 12 000 000 EUR, og 
bevillingerne i konto 17 01 04 01 bør være på 700 000 EUR for at beskytte 
plantemangfoldigheden mod hyppigere angreb af planteædende insekter.

Ændringsforslag 6
Vladko Todorov Panayotov

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. mener, at der med hensyn til de 
ambitiøse mål, som er fastsat i EU 2020-
strategien, er et behov for at træffe 
styrkede foranstaltninger, som bl.a. kan 
øge bevillingerne til LIFE+ og navnlig en 
fremhævelse af udnyttelse af træaffald til 
energi og solenergi for at bevare 
naturressourcer.

Or.en


